Agenda
1. Velkommen
2. Presentasjon av byggeprosjektet

3. Presentasjon av beboergruppen, bemanning og
tjenestene i bygget
4. Dialog om prosjektet

Dialogmøte 11.5.17

Longsdalen døgnbemannede
omsorgsboliger
( to separate bygg med felles bemanning)

1. Boliger for mennesker med
rusavhengighet
2. Treningsleiligheter for mennesker med
psykiske lidelser og redusert boevne

Dialogmøte 11.5.17

“Det handler om å finne gleden i de små tingene.”
“Det handler om verdighet ”
Mennesker med tilsvarende skjebner og utfordringer finnes også i Rælingen kommune.
Felles er ofte utfordringen med et egnet sted å bo og behov for bistand til dagliglivets
utfordringer.
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Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7

«Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til
personer som selv ikke kan ivareta sine interesser på
boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning
og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det
på grunn av alder, funksjonshemming eller andre
årsaker».
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Bolig for velferd
Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid.
• Mål 1: Alle skal ha et godt sted å bo.

• Mål 2: Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å
mestre boforholdet.
• Mål 3: Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og
effektiv.
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Hvorfor bygger vi?
• Nordlandsforskning: «Trygg bolig gir mindre rus».
• Tidsskrift for psykisk helsearbeid: «Et anstendig liv».
–
–
–
–
–

Gleden over å få et eget hjem.
Trygghet og forutsigbarhet.
Å bli regnet med.
Ansvarsfølelse.
Fellesskap og samhold – bli en venn, familiemedlem og
nabo.

• Bygge ny identitet – «hvem er jeg?»
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Viktig å høste erfaringer fra andre
Det er mange eksempler på hvor etablering av slike boliger ikke har vært
vellykkede. Fellesnevneren er manglende døgnbemanning med kvalifisert personell.
•

Døgnbemanning med kvalifisert personell

•

Sosialfaglig vaktmester som i samhandling med beboere skal ivareta
uteområdet og egen leilighet

•

Eget hjem gir større stabilitet og forutsigbarhet . Behovet for å videreutvikle
eierforholdet til boligen er viktig, hjelp til integrering i nærmiljøet.

•

Å møte beboerne som vanlige mennesker i stedet for som rusmisbrukere –stille
krav og forvente noe.

•

Deltagelse i meningsfulle aktiviteter

•

Samarbeid med nærmiljø og frivilligheten
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Hvem er beboerne ?
Boligene for mennesker med rusavhengighet :
• Voksne rusavhengige med varig behov for tilrettelagt
bosituasjon.
• Det er også ofte tilleggsproblematikk som psykiske lidelser og
kognitive skader.
• En akuttbolig
Treningsleilighetene :
• Voksne over 18 år med psykiske lidelser som bidrar til, eller
hvor det foreligger en mistanke om, en vesentlig redusert grad
av bo – evne.
• Begrenset botid.
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